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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi první letošní
vydání elektronického Zpravodaje Státního pozemkového úřadu.
Po celý měsíc březen máte možnost účastnit se hlasování v soutěži
Žít krajinou, která se zaměřuje na nejlepší realizace pozemkových
úprav v naší krajině. Široká veřejnost bude rozhodovat o jedné
z cen prostřednictvím hlasování na webových stránkách soutěže.
Na jednoho z hlasujících čeká cena – víkendový pobyt pro dva ve
wellness hotelu.
V dalších článcích se dočtete o pozemkových úpravách, kterými
Státní pozemkový úřad pomáhá obcím před negativními dopady
klimatických změn. Dozvíte se i, jak se nám v loňském roce dařilo
využívat evropské peníze.

Ing. Svatava Maradová
ředitelka Státního
pozemkového úřadu

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na Vaše podněty či dotazy.
Ing. Svatava Maradová, MBA
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu

ZAČÍNÁ HLASOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI V SOUTĚŽI
ŽÍT KRAJINOU

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň,
to jsou společná zařízení, která pomáhají české krajině.
Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit s jejich realizacemi odbornou i laickou veřejnost. Do 11. ročníku soutěže
Žít krajinou se přihlásilo 46 projektů. Soutěžit se bude ve
dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba
a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených skupin
navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. O Ceně veřejnosti se rozhodne v hlasování,
kterého se můžete zúčastnit i vy (samozřejmě pokud nejste
zaměstnancem SPÚ) na webových stránkách soutěže. Na
jednoho z hlasujících navíc čeká cena – víkendový pobyt
pro dva ve wellness hotelu.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
POMOHLY CHOŤOVICÍM

Vodní nádrž, biokoridor, polní cesty nebo lesní a luční biocentrum, to vše mají nyní v Choťovicích nedaleko Kolína
díky komplexním pozemkovým úpravám. Tato společná
zařízení tu vybudoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) v letech
2007 až 2011. Díky nim se zlepšila prostupnost krajiny
a život obyvatel a podařilo se i zvýšit ekologickou stabilitu
území a ochranu půdního fondu.

DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM
DĚLÁME NAŠÍ KRAJINU
ROZMANITĚJŠÍ

Státnímu pozemkovému úřadu se daří využívat evropské peníze. V roce 2017 vyčerpal na pozemkové úpravy z Programu
rozvoje venkova o 100 milionů korun více, než byl původní
plán. „Z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky,
jako jsou remízky, aleje, biokoridory nebo mokřady. Děláme
tím krajinu rozmanitější. Současně budujeme opatření, která
zajišťují hospodaření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ uvedla
ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

POLDR CHRÁNÍ
JIHOČESKÉ KOŠICE

Komplexní pozemkové úpravy v Košicích na Táborsku dokončili v roce 2009. Pak, po dohodě s obcí, zahájil pozemkový úřad realizaci společných zařízení. Tak se přistoupilo
k budování suchého poldru s plochou 1,5 hektaru. Obec pravidelně trápily bleskové povodně a díky stavbě dokončené
v roce 2015 mají nyní od vody pokoj.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
ZAPADAJÍ DO LÁZEŇSKÉHO
STYLU KLIMKOVIC

Klimkovice, lázeňské městečko u Ostravy, dlouho trápila
vodní eroze, kvůli níž tu často docházelo k zaplavování
sklepů. Díky spolupráci se Státním pozemkovým úřadem se
podařilo vybudovat protierozní opatření sloužící k ochraně
zastavěného území. V případě přívalových dešťů teď splaveniny z polí zadrží nová zasakovací loučka.

OCHRANA PŘED
POVODNĚMI I HEZČÍ
KRAJINA V NENKOVICÍCH

Nenkovice leží v Jihomoravském kraji osm kilometrů západně od Kyjova. Pozemkové úpravy tu dokončili v roce
2009 a díky nim tu vznikly dvě nádrže, které chrání obyvatele i jejich majetek před povodněmi. S těmi tu v minulosti
měli tragické zkušenosti. Navíc v Nenkovicích získali také
biokoridor a mokřad.
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Pro odhlášení z odběru Zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“.

